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 سینا  ابنۀاز مرگ در فلسف یِ پستصویر زندگ
 

 ١٭ رضا اکبریدکتر 
 )ع( دانشگاه امام صادق دانشیار

  )٣٠/١/١٣٨٩ :يریخ پذیرش نهای تاـ ١٧/٩/١٣٨٨٧ :تاریخ دریافت مقاله(
 چکیده

معاد روحانی   به بررسی فلسفی ولی صرفاً،سینا به معاد روحانی و جسمانی اعتقاد دارد ابن
او از معاد روحانی به  تصویری که .کند میی را به دین واگذار  و معاد جسمانپردازد می

روش کار او چنین است که .  بسیار اثرگذار بوده استاز او ر فیلسوفانِ پس بدهد دست می
پردازد و ت و الم هر یک می آنها با لذّۀ قوای نفس و رابطۀابتدا به ذکر پنج اصل دربار

 آن است که بر اساس تْعلّ. کند میطقه پیاده را در مورد نفس ناگاه این پنج اصل آن
ق نفس به بدن ت تعلّ ظاهر و باطن به علّشناسی او ذات نفس عقل است و حواسّ نفس
 ظاهر و باطن نیز ت بعد از مرگ که بدن وجود ندارد حواسّق دارند و به همین علّتحقّ

ه  او افراد بشر را با توجّ. ناطقه خواهد بودۀ معاد روحانی مربوط به قوّاند و هر گونه معدوم
ت کند و وضعیّر یا معاند بودن تقسیم می نظری و ملکات عملی و همچنین مقصّۀبه جنب

ت نیز به وضعیّ بخشی از مباحث او. دهدهر یک را در زندگی بعدی مورد بررسی قرار می
صاص  یاد کرده اخت»نفوس ساده« و »نفوس بُله«چون ی از آنها با تعابیری وای که هعدّ

 ناشی از ملکات  ولی عذابِ، نفس دائمی است نظریِۀ ناشی از جنباز نظر او عذابِ. دارد
 .رسدرذیله دائمی نیست و به پایان می

 
 . نفوس بُله، ملکه، عقل نظری، الم، لذت، قوای نفس، معاد روحانی،ابن سینا     ها کلیدواژه

 
 لهئرح مسط
 بـسیاري از    هـا پـس از او       قـرن .  اسالمي است  ۀف فلس ۀگذار در عرص    سینا فیلسوفي اثر    ابن  

ـ      هـاي او مـي      مان، خود را شارح اندیشه    ي متکلّ  و حتّ  ،فیلسوفان مسلمان  ي دانـستند و حتّ
سـینا رهگیـري      ي نوآوري خـود را در بیانـات ابـن           ها   رگه  فلسفي ۀبرخي نوآوران در عرص   

شناسـي،    عرفـت شناسي، م   هاي مختلف وجود    سینا در عرصه    عظمت فلسفي ابن  . کردند  مي
  خبیـر پوشـیده    ۀبـراي خواننـد   ... شناسي، فلسفه ذهن و        زبان، انسان   ۀخداشناسي، فلسف 

 . نیست
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ـ       سینا به   هایي که ابن    یکي از عرصه     بـر  اتش در آن بـاب    تفصیل بدان پرداخته و نظریّ
سـینا در آثـار    ابـن . از مرگ است ت نفوس انساني پس وضعیّگذار بوده فیلسوفان بعدي اثر 

مبـدأ و  ال،  عالیـي  ۀنامدانش اتالهیّ،  ةنجاالات  هیّ، اال ءشفاالات  هیّ از جمله اال   ، خود مختلف
ـ رسـاله    و   ،معادالرساله  ،  تنبیهاتالشارات و   إلا،  ةالحکم عیون،  معادال ت  بـه وضـعیّ    نفسال

سـینا را     کند که دیدگاه ابن     این مقاله تالش مي   . از مرگ پرداخته است    نفوس انساني پس  
 . دبندي و به خوانندگان ارائه کن اش جمع تلفاز خالل آثار مخ

 بـا  کـه، ایـن مقالـه    نخـست آن . ه به دو نکته ضروري است توجّ در خصوص این مقاله   
دوم .  امکان از نقد پرهیز شده است تا حدّ در آنروشي توصیفي و تحلیلي نگاشته شده و

دلیـل آن شـک در    استفاده نشده اسـت و  ضحویهألا ۀ در این مقاله از مطالب رسال   ،که آن
 .سینا است ن رساله به ابن ایصحّت انتساب

 
  معاد روحاني، معاد جسماني و برزخـ١

  معـاد جـسماني بحـث      ۀاو دربار . جسماني و روحاني  : به دو نوع معاد اعتقاد دارد     سینا    ابن
، گونه که در ادامه خواهیم دانـست        کند و این مسئله، همان      فلسفي چنداني را مطرح نمي    

 معاد جـسماني در آثـار او ذکـر شـده     ۀنکاتي را که در زمین   . شناسي اوست   فسناشي از ن  
 : توان در موارد زیر خالصه کرد  مي است،

 .معاد جسماني منقول از سوي شرع است) الف
 .  است)ع(دانستن خبر پیامبران  شرع و صادقراه اثبات این معادْ) ب
 .ضیح داده است سعادت و شقاوت مربوط به بدن را توشریعت اسالم) ج
 آسایش و عذاب بدن، لذت و رنج بدن معلوم است و نیازمند              خیرات و شرور بدن،   ) د

  ؛ همـو،  ٦٨٢،  ةالنجـا ؛ همـو،    ٤٢٣ اإللهیّـات،     ،الشفاءسینا،    ابن:  ـنک (توضیح نیست 
 ).٧٨،  نفسۀرسال

 سـینا   توأمان سبب شده است که ابن      پذیرش معاد روحاني و معاد جسماني به صورت       
از مـرگ بـدن بـه حیـات خـود       بر اساس معاد روحانی، نفس پس. شد را نیز پذیرا با   برزخ

 ثواب یا عقاب     و شود  و بر اساس معاد جسمانی، بدن دوباره بر انگیخته می          .دهدادامه می 
  مرگ بدن تـا بعـث مجـدد، نفـس از حیـات     ۀروشن است که در فاصل    . دبین می سمانیج

بـرای  از مـرگ       پـس  ای زنـدگیِ   استمرار نحوه  زخ نیز  بر ۀفترین مؤلّ  برخوردار است و مهمّ   
 و  گـردد  با مرگ بدن قیامت آغاز می      ،تنهایی پذیرفته شود   اگر معاد روحانی به   . بدن است 

ا کسی که در کنار معاد روحانی، معاد جسمانی را پذیرفتـه   امّ .برزخ معنایی نخواهد یافت   
 وجـود بـدن را      کند و   میتلقی  است، حیات انسان را در طول معاد روحانی حیاتی ناقص           
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کامل انسان   دوم برزخ، یعنی حیات نیمه ۀف مؤلّ رو،  از این . شمرد  میدر معاد جسمانی الزم     
 ۀبر این اساس، وجه پذیرش بـرزخ در اندیـش         . نسبت به آخرت، نیز در اینجا حاضر است       

ن سؤال، که   در پاسخ به ای   ) ١٨ (معادال بسیار مختصر    ۀاو در رسال  . شودسینا هویدا می   ابن
ه هر انساني بـا خـروج از ایـن          دهد ک   رویم، پاسخ مي    هنگام خروج از این عالم به کجا مي       

برنـد    کند و آنان او را به برزخ مـي           با فرشتگان رحمت یا فرشتگان عذاب مالقات مي        عالم
 بـاالي عـالم     ۀصال بـا مرتبـ     پایین برزخ را در اتّ     ۀسینا مرتب   ابن. که قبر نفس انسان است    

 . کند في ميصال با عالم قیامت معرّ باالي برزخ را در اتّۀ و مرتب،يمادّ
 آن مطـرح    ۀ دربـار   معاد جـسماني بـه دیـن، بحـث چنـداني           ۀسینا با احال    اگرچه ابن 

 را در آن باب بـه    هاي مفصل فلسفي    بحثمعاد روحاني،    بینیم که با پذیرش      می کند،  نمي
 : اني امري است کهسینا معتقد است که معاد روح ابن. آورد میان می
 یابد؛ ميکند و در عقل و قیاس برهاني آن را درک مي) الف
 اند؛  پیامبران آن را صادق شمرده) ب
 ؛ مربوط به نفس استهمان سعادت و شقاوتِاین معاد ) ج
سـینا،   ابـن : بنگرید بـه این سه را ( از تصوّر این سعادت و شقاوت قاصرند     ما ١اوهام) د
  ؛)٦٨٢، النجاة؛ همو، ٤٢٣، اإللهیّات، الشفاء
 به سـعادت و      آنان از رغبت  روحانی بیش ت  هي به سعادت و لذّ    رغبت حکیمان اال  ) ـه

 از نفـرت آنـان از       ، و نفرت آنان از شقاوت و الم روحاني بـیش          ت بدني و جسماني است    لذّ
ادت بدني  هي به سع  هي اصالً توجّ  شقاوت و الم بدني جسماني است؛ تو گویي حکیمان اال         

  شمارند؛  سعادت روحاني بزرگ نميمقایسه باد و آن را در ندارن
: این دو را بنگرید بـه      (استت نفس با حضرت حق       مجاور  روحانی  معاد سعادت در ) و
 .)٧٨، نفس ۀرسال؛ همو، ٦٨٢، النجاة؛ همو، ٤٢٣  ، اإللهیّات،الشفاء  سینا، ابن

 
  پنج اصل در تصویر معاد روحانيـ٢

 ،اش  ر کشیدن معاد روحاني، بحث خود را در اکثر کتابهاي فلـسفي           سینا براي به تصوی     ابن
 .کند  با ذکر پنج اصل آغاز مي،النجاة و ءشفاالهمچون 

_____________________________________________________________ 
اگر کسي به مقـام عقـل   . دهد  اي است که حکم محسوسات را به معقوالت تسرّي مي           قوّه    سینا از وهمْ    مقصود ابن . 1

جا که   از آن.ها عاجز خواهد بود آید، از تصوّر آن  وهم خود در صدد تصوّر معقوالت برۀبالفعل نرسیده باشد و با قوّ
 . عاقله است، وهم قادر به درک و تصوّر آن نیستۀمعاد روحاني مربوط به قوّ
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 مخـصوص بـه خـود        خیر و شرّ    و ت و رنج،  ه از قواي نفس داراي لذّ      هر قوّ  :اصل اول 
، ثال م برای. گر در این لذت و رنج یا خیر و شر شریک نیست            دی ۀاي که قو    گونه  به ١.است
 : را ذکر کرده استسینا موارد زیر  ابن

 هاي نیکوست؛  ادراک صورتت بینایيلذّ) الف
  شنیدن صداهاي موزون است؛ ت شنوایيلذّ) ب
 هاي خوشایند است؛  ادراک و چشیدن مزه ت چشایيلذّ) ج

 از ذکـر مثـال در        ، نفس ۀرسال و   النجاة، برخالف   )٤٢٤اإللهیّات،  ( ءشفاال سینا در    ابن
ت و   لـذّ  کـه    ایـن  ي صادر کرده است مبني بر      کلّ ی و حکم  گانه خودداری   د حواس پنج  مور
 خوشایند به آن اسـت کـه ایـن کیفیـت محـسوس               محسوسِ  کیفیتِ  وصولِ  شهوتْ خیرِ
 .گانه باشد تواند یکي از محسوسات پنج مي

 است؛) ظفر( پیروزي و غلبه  غضبۀت قوّلذّ) د
  امیدواري است؛ وهمۀت قوّلذّ) ـه
 .  یا همان حافظه، به یاد آوردن خاطرات شیرین گذشته است، حفظۀ ت قوّلذّ) و

ت و  توان به مفهوم لـذّ      ه بیان کرده است مي     لذت و خیر هر قوّ     ۀ سینا دربار   از آنچه ابن  
 موافـق و    : نـزد او پـي بـرد       و اذیـت  ) رنج( به مفهوم شر و الم        تَبَع،  ، و به   او ۀخیر در اندیش  
ه نسبت به آن امـر موافـق و          یک قوّ  مال آن قوه، و شعور و آگاهيِ       خیر و ک   همالئم یک قوّ  

 و   آن قوه،   شرّ ه و ناخوشایند یک قوّ    ، امر منافر، مخالف   ت است؛ و   لذّ )خیر و کمال  (م  مالئ
.  اسـت  آن رنج و اذیته آن امر مخالف و ضد و ناخوشایند      ه نسبت ب   قوّ  آن شعور و آگاهيِ  

 کمـال   ضـدّ ت، و ادراک براي آن قوه لـذّ ه یک قوّتر، ادراک خیر و کمال به تعبیر مختصر 
 ٢ .اذیت و رنج است  وه براي آن قهیک قوّ
از  در مقام به تـصویر کـشیدن زنـدگي پـس      مه را بیان کرده است تا       سینا این مقدّ    ابن

 خود و نیـز اذیـت و رنـج          ت و خیر خاصّ   مرگ توضیح دهد که نفس ناطقه نیز داراي لذّ        
ه از قـواي نفـس      که فهم این مطلب که هر قوّ       ایان تذکر آن   ش ۀنکت.  به خود است   مختصّ

_____________________________________________________________ 
، و در   »اذیـت و شـر    «و  » لـذّت و خیـر    «از  ) ٤٢٤ (الشفاء، در الهیّات    »لذّت و الم  «از  ) ٧٧ ( نفس ۀرسالسینا در     ابن. ١

 .استفاده کرده است» الم و شر«و » لذّت و خیر«از ) ٤٨٧ (النجاة
مالئم کلّ شيء هو الخیر الذي یخصه و الخیرالـذي          «). ١١٠،  المبدأ و المعاد  سینا،    ابن(» لذّه هي ادراک المالئم   ال«. ٢

سینا از فعـل در آنجـا فعلیـت اسـت در مقابـل         مقصود ابن ). ١١١همان،  (» یخص الشيء هو کماله الذي هو فعله      
 .بالقوه
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شـود و ایـن مطلبـي         خود است از روش استقرا حاصل مـي       به   ت و خیر مختصّ   داراي لذّ 
 ).٤٨٧، النجاة: ـ نک (سینا بدان تصریح دارد است که ابن

ـ    از آنچه در این اصل گفته شد در مي    ه یابیم که سخن اصلي شیخ در ایـن اصـل توجّ
 : اطب به این وجه مشترک میان قواي نفس است کهدادن مخ

 و  ،ه اسـت   قـوّ   آن اي، ادراک و آگاهي از حصول امري خوشایند و موافق           هلذت هر قوّ  «
اي نیز ادراک و آگاهي آن قوه از حصول امري منافي آن قوه است و لذا آن امر  هالم هر قوّ 

 براي آن قوه، شـر و        ر منافي،  و آن ام   ،و کمال است   ه، خیر موافق و خوشایند، براي آن قوّ     
؛ همـو،   ١١١،  المبـدأ و المعـاد      سـینا،   ابـن : نکـ  ؛ نیز   ٤٨٧اسفراینی،   (»نقصان خواهد بود  

 .)٣/٣٣٧، ١االشارات و التنبیهات
ل در مقـام بیـان تفـاوت میـان قـوا از              شیخ در اصل دوم برخالف اصل اوّ       :اصل دوم 

 دو جنبه   ت قوا، ما را به    ادن به تفاوت لذّ   ه د  توجّ منظور  سینا به   ابن. الم است  ت و حیث لذّ 
بـه تفـاوت در کمـال یـک قـوه      توانـد   ت ميکه تفاوت در لذّ نخست آن . شود  رهنمون مي 

تواند بهتر، بیشتر، داراي بقاي بیشتر، و داراي مناسبت بیشتر            ه مي کمال یک قوّ   .بازگردد
ت  لـذّ ،در این صورت که ،ه باشد و وصول بیشتري نسبت به آن قوه داشته باشد       با یک قوّ  

 و نیز وصول بیشتري     ،تر خواهد بود     و شدید  ،پایدارتر   ،)از نظر تعداد  (آن قوه، برتر، بیشتر     
شـود آن اسـت    سینا ما را به آن رهنمون مي   دومي که ابن   ۀجنب. به آن قوه خواهد داشت    

ه روشن است کـ   . تواند ناشي از تفاوت مراتب خود قواي نفس باشد          ت مي که تفاوت در لذّ   
تر و برتر از دیگر قوا هستند و از ادراک شـدیدتري برخوردارنـد و نیـز                   برخي از قوا کامل   

در ایـن   .  از شوق قواي دیگر به کمـال خـود         تر است شوق برخي از قوا به کمال خود بیش       
 ت برخـي از قـوا     توان گفـت کـه لـذّ         و مي  خواهد بود ت هر یک از قوا متفاوت       صورت، لذّ 

 ۀرسال؛  ٤٨٨،  النجاة ،؛ همو ٤٢٤ االلهیات،    ،الشفاءسینا،    ابن: کـ  ن (تر و شدیدتر است     کامل
  .)٧٩، نفس

_____________________________________________________________ 
اللذه هي ادراک و نیل لوصـول مـا هـو           «: گونه تعریف کرده است     لذّت را این   اإلشارات و التنبیهات  سینا در     ابن. ١   

دهـد کـه ذکـر قیـد          خواجه نصیرالدین طوسي در شرح عبارت ابن سینا توضیح مي         . »عند المدرک کمال و خیر    
دهد که ادراک کمال قوه لذّت نیست بلکه ادراک امري که شخص آن را کمال قوه خود                   نشان مي » عند المدرک «

االمريِ یک قوّه حاصل باشد ولي چون شخص آن را کمـال آن   لذا ممکن است کمال نفس. ت است لذّ  پندارد،  مي
قوه نداند لذّت نبرد، و یا بالعکس، کمال نفس االمري قوه حاصل نباشد و چیزي دیگري حضور داشته باشـد امـا              

االشـارات و   رح  شـ طوسـي،   : ـ  نکـ (یک شخص آن چیز را کمـال آن قـوه بدانـد و لـذا از ادراک آن لـذت ببـرد                       
 ).٣/٣٣٨،التنبیهات
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ت کافي نیست ه براي حصول لذّ صرف حصول کمال یا همان خیر یک قوّ   :اصل سوم 
 ممکن است کمال یا همـان خیـر         بنابراین، ،ت است و  بلکه ادراک کمال یا ادراک خیر لذّ      

ت را   مناسـب آن کمـال، آن لـذّ        ۀشـتن قـوّ   ه حاصل باشد ولي شخص به دلیل ندا       یک قوّ 
 عقـل او از طریـق اسـتقرا و          ، هرچند )٤٢٤، اإللهیّات،   الشفاءسینا،    ابن: نکـ  ( وجدان نکند 

، المعـاد  و مبـدأ الهمـو،    (بخـش بـودن آن را بدانـد         تتواتر یک مسئله در میان مردم، لذّ      
ت حاصـل   آن لـذّ  شـود، شـوقي نیـز بـه           ت وجـدان نمـي    جا که لـذّ     از آن  بنابراین، .)١١٢
 . شود نمي

ـ شـخص عِ  : نهد  سینا سه مثال در اختیار ما مي        ابن  جمـاع    کـه  دانـد    مـي  اگرچـه ین  نّ
گونـه    همین.  شوقي نسبت به آن ندارد      مناسبْ ۀبخش است ولي به دلیل نداشتن قوّ       تلذّ

 انسان ناشنوا نسبت به صداهاي      ، و حال  هاي زیبا    انسان نابینا نسبت به صورت     است حال 
  .)٨٠، نفس ۀرسال؛ ٦٨٤، النجاة  ،٤٢٤، اإللهیّات، شفاءال: نکـ  (موزون

هـاي   دهد کـه در بحـث   ه مي اي توجّ   الرئیس پس از ذکر اصل سوم، ما را به نکته          شیخ
 ۀاگر براي درک لذت، داشتن قوّ     .گشاست هاي روحاني بسیار راه     تبعدي او در خصوص لذّ    

بایست این احتمال را بدهـد کـه          انسان عاقل مي   مناسب جهت ادراک کمال شرط است،     
 ،تبـع   مناسب شوقي به آنهـا نـدارد و، بـه   ۀشاید کماالتي باشند که او به دلیل نداشتن قوّ    

ت صرفاً لذت فـرج و بطـن   سینا، عاقل نباید بپندارد که لذّ       به تعبیر ابن  . برد  تي نیز نمي  لذّ
مکن است عقول کـه  سینا چگونه م از نظر ابن. تي که حمار نیز واجد است      همان لذّ   است،
 خاصي که در نهایت      ت نداشته باشند و خداوند واجد ویژگي      ، لذّ اند  بان پروردگار عالم  مقرّ

 را   آن ویژگـي    ت بزرگـي خداونـد،     ما به علّ   هرچند(د  فضیلت و پاکي و شرافت است نباش      
ت ه لذّک و باالتر این. ندت دار لذّآری، عقول و خداوند اگرچه بدن ندارند،). نامیم ت نميلذّ

؛ ٤٢٥، اإللهیّـات،    الشفاءسینا،    ابن (ي دنیوي پست نیست     ها  تآنان قابل مقایسه با این لذّ     
 از نظر   ).١١٢،  المعاد و المبدأ؛ همو،   ١٣٧،  التنبیهات و اإلشارات  ؛ همو، ٦٨٤،  النجاةهمو،  

ت ت ما نسبت به آن کمالي که در عوالم باالسـت و درک آن موجـب لـذّ                 وضعیّ   سینا،  ابن
اگـر  . داهاي مـوزون اسـت    ت ناشنوا نسبت به صـ     یّع همچون وض   عالیه است،  مبادي يبرا

ت حاصل  لي نسبت به صداهاي موزون و لذّ      ر و تخیّ  د ناشنوا باشد تصوّ    تولّ شخصي از آغاز  
تي دانـد کـه لـذّ        به مدد استقرا و تواتر در میـان مردمـان مـي            از درک آن ندارد، هرچند    

 . حصول است قابل



 

 تصویر زندگی پس از مرگ در فلسفه ابن سینا  
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 ۀ صدد است تا دربار ت دارد که او در    یّسینا از آن جهت اهمّ       سوي ابن  ذکر این نکته از   
 ۀ از دیـد او، قـوّ      ، مـردم  بیشترهاي عقالني سخن بگوید و از آنجا که           تمعاد روحاني و لذّ   

تعداد کمي بـه مقـام      ،  کنند  متناسب جهت ادراک کماالت عقالني را در خود حاصل نمي         
 ۀتواند خواننده را با او که درصدد ارائ      تمثیلي مي   چنین رو،  رسند و، از این      مي عقل بالفعل 

 . همراه سازدهاي عقالني است  تبحثي برهاني در مورد لذّ
ه موجـود    و به تعبیري دیگر، امر مالئـم یـک قـوّ           ،گاهي کمال یک قوه   : اصل چهارم 

شـود    ميت براي شخص حاصل ن     لذّ  کننده، به دلیل وجود مانع یا امري مشغول      است ولي   
  چهارم اصل،بنابراین. گردد ه است مي کمال آن قوّخواهان امري که ضدّکه نفس    و یا این  

  ضـدّ  مي است کـه مـانعي وجـود دارد و نفـس           مورد اول هنگا  . شود  دو مورد را شامل مي    
کننـده سـبب    د دوم در جایي است که امري مـشغول  و مور،گزیند ه را برمي کمال یک قوّ  

 شـخص   سـینا در مـورد اول       ابـن . ي را درنیابـد    خـود لـذت    ۀ قوّ ۀواسط شود که نفس به     مي
هاي کریه و بد  آید و در عوض از طعم زند که از طعم شیرین بدش مي بیماري را مثال مي

سینا براي مورد  مثال ابن. هاست آید و خواهان آن  کمال ذائقه هستند خوشش مي     که ضدّ 
مشغول کـرده، در    عنوان امري که نفس را به خود         ، به دلیل ترس  دوم شخصي است که به    

هي بـه   ت نیست و تـوجّ     طالب لذّ   بخش باشد،  تتواند براي او لذّ     عین وجود اموري که مي    
 و المبـدأ ؛ همـو،    ٦٨٥،  النجـاة ؛ همـو،    ٤٢٥، اإللهیّـات،    الشفاءسینا،    ابن: نکـ   ( ندارد ها  آن

  .)١٣٨، التنبیهات و اإلشارات؛ همو، ١١١، المعاد
شود و بـه همـین دلیـل           کمال خود مي   فتار ضدّ  ادراکي گر  ۀ یک قوّ   گاه :اصل پنجم 

اش تلخـي     مثالً کسي که بـر ذائقـه      .  کمالش است ادراک کند    تواند آن امر را که ضدّ       نمي
 ۀمثـال دیگـر گرفتـار شـدن قـوّ         . کند  حاکم شده است تلخي دهان خود را احساس نمي        

 ،ب و به تعبیري سیري کـاذ   ، خودش است که سبب عدم احساس گرسنگي       جاذبه به ضدّ  
 ،انجامد  ها به طول مي     تگاه مدّ   کمال خود   ادراکي به ضدّ   ۀگرفتار شدن یک قوّ   . گردد  مي
 خواهان کمال خود    اش برگردد، دوباره    ت طبیعي  ادراکي به وضعیّ   ۀا در هر زماني که قوّ     امّ

حالت سـیري کـاذب را در       . دکن  ت سابق حالت تنفر حاصل مي     گردد و حتي از وضعیّ      مي
یابـد و     مـي ت   گرسنگي شدّ  که این حالت مرتفع شود      ، هنگامي سینا  ر ابن از نظ . آورید  نظر  

. داد مـرگ رخ خواهـد    اي کـه اگـر غـذا خـورده نـشود      گونـه  ، بهدکن میل به غذا بروز مي   
  المسه گرفتار ضدّ   ۀاگر قوّ . اختیار ما نهاده است     المسه در  ۀاز قوّ سینا مثال دیگري را       ابن

شـود    ي زیاد که به صورت طبیعي باعث آزار بـدن مـي           خود گردد از سرماي زیاد یا گرما      
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 حاصل از سرما یا گرمـاي        درد فراوانِ   مرتفع گردد  گاه که امر ضدّ    ا آن  امّ ،دشو  ي نمي متأذّ
 .)٦٨٦ ١،النجاة؛ همو، ٤٢٥  ، اإللهیّات،الشفاءسینا،  ابن: نکـ  (شود زیاد ادراک مي

 
 ني در تصویر معاد روحاگانه  پنجلواصکارگیري   بهـ٣

 در بـدن  ها ا جایگاه آن  ند امّ ا   خیال از قواي نفس     و سینا، حسّ    ابن ۀ فلسف النفس   علم ۀبرپای
تبـع بـدن، از بـین          و خیال نیز، به    حسّ   با مرگ و جدایي نفس از بدن،       رو،  ، از این  است و 

ه، سـینا، عقـل مراتـب بـالقوّ          ابـن  ۀدر فلسف .  ناطقه است  ۀماند قوّ   چه باقي مي  روند و آن    مي
اقل در رونـد حـدّ   هایي کـه از دنیـا مـي    انسان و کند  ميمستفاد را طيّ، و  که، بالفعل بالمل
بـات را    و مجرّ  ، یعني حالتي که در آن، معقوالت اولي، محسوسات        ،ندا   عقل بالملکه  ۀمرتب

 پنج اصـل در   اینکارگیري سینا در به ناین اساس، طبیعي است که اب  بر٢.کنند   درک مي 
اگر .  سخن بگوید  ، و به عبارت دیگر قوه ناطقه      ، عقل ۀر خصوص قوّ   د ،تصویر معاد روحاني  

و کمـال ایـن     ،  ت، خیـر   در خصوص لذّ   بایست  ماند، می   مرگ، نفس ناطقه باقي مي    بعد از   
 و کمال دیگر قـوا، و نیـز عوامـل عـدم             ،ت، خیر کمال با لذّ   و،  ت، خیر ه، تفاوت این لذّ   قوّ

ر به ترتیب، پنج اصل ذکر شـده را در          کمال سخن گفت و این ام      و،  درک این لذت، خیر   
 .کند سازي مي  عقل پیادهۀخصوص قوّ

 است که با حـصول      ی نفس ناطقه داراي کمال    : اصل اول در خصوص نفس ناطقه      ـ١ـ٣
 کـه صـورت کـلّ      این کمال عبارت است از این     . شود  ت برایش حاصل مي    لذّ  و ادراک آن،  

ي که مضاهي و موازي عالم عینـي اسـت          م عقل م در او نقش بندد و نفس ناطقه به عالَ         عالَ
. ند تا هیوالي اولي اسـت      موجودات از خداو   ۀ هم مقصود از صورت کل عالم،    . دیل شود تب

 نفس ناطقه نیـز آن اسـت         المب وجودي است، ک   ترتّ که عالم عیني داراي    ه به این  با توجّ 
گر صورت  ا این اساس، بر.  خود در آن منتقش شودکه صورت عالم با همان ترتیب خاصّ   

در نفـس   ... ، عقول، نفوس فلکي، اجسام فلکـي، عناصـر اربعـه، موالیـد ثـالث و                 ٣خداوند
_____________________________________________________________ 

 آنچه را که به عنـوان نکتـه ذیـل اصـل سـوم      النجاةتذکّر این نکته مناسب است که اسفرایني در شرح خود بر           . ١
اصـل پـنجم در ایـن       . مطرح شد اصل چهارم دانسته و اصل چهارم در این مقاله را اصل پنجم تلقّي کرده اسـت                 

به شمار آمده اسـت     ) که از نظر اسفرایني اصل پنجم است      (چهارم این مقاله     اصل   ۀمقاله در شرح اسفرایني تتم    
 ).٤٨٩اسفرایني، : ـ نک(
  ،المبـدأ و المعـاد    سـینا،     ابـن : ـ  در خصوص تعریف عقل بالملکه و کیفیت سیر عقل بالقوه تا عقل مستفاد نکـ              . ٢

 .١٠٠ـ٩٨
 .ر ذهن تعبیر مسامحی باشدرسد استفاده ابن سینا از تعبیر صورت خداوند دبه  نظر می. ٣ 
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  ت به لـذّ   یابد و با ادراک آن،      قه به کمال خود دسترسي می     ناطقه منتقش شود، نفس ناط    
 و اإلشـارات  همـو،     ،٦٨٦  ،النجـاة   ؛ همـو،  ٤٢٦  ، اإللهیّـات،  الـشفاء سینا،    ابن: نکـ   (رسد  مي

م است   در این صورت، نفس ناطقه همان عالَ       ١.)٨١  ،نفس ۀرسال، همو،   ٣/٣٤٥،  تالتنبیها
، و وجود عالم در نفس ناطقه وجـود عقلـي    است وجود عینيمبا این تفاوت که وجود عالَ   

 ٢.است
ر قوا متفاوت    کمال نفس ناطقه با کمال دیگ      : اصل دوم در خصوص نفس ناطقه      ـ٢ـ٣

شـویم کـه       مي ه مواردی ، متوجّ طقه با کمال دیگر قو     کمال نفس نا   ۀدر مقام مقایس  . است
ت نفس ناطقه را با کمال و  لذّ  و به تبع آن،، کمال نفس ناطقهۀایسشود اصالً مق سبب مي

نـد  ا  ي کمال نفس ناطقه کجا و کمال دیگر قواي نفس که مادّ           ت دیگر قوا زشت بدانیم؛    لذّ
 : ند ازا  این موارد عبارت).٦٨٧، النجاة، ؛ همو٤٢٦، اإللهیّات، الشفاءسینا،  ابن: نکـ  (کجا؟
یـر   تغیاند که که کماالت دیگر قوا امور مادي کمال نفس ناطقه ابدي است درحالي     ) ١

د، داراي حیـات   بـه دلیـل تجـرّ   ، خود نفس ناطقه نیـز    ،از سوي دیگر  . دبپذیرن  و فساد مي  
 .شوند  فاني مي به دلیل حلول در بدن، با مرگ بدن ،که قواي دیگر ابدي است درحالي

وصول به نفس ناطقـه اسـت و ایـن امـر ناشـي از               ت  کمال نفس ناطقه داراي شدّ    ) ٢
 اجزا نیست تـا  د است داراي انفصال  جا که نفس ناطقه مجرّ     از آن . د نفس ناطقه است   جرّت

ي که قواي دیگر به دلیل مادّ      ، درحالي شود  گفته شود که کمال به بخشي از آن واصل مي         
 . شود ي هستند که کمال آنها صرفاً به سطح واصل ميا بودن، به گونه

سینا در این  ابن. تر است کمال نفس ناطقه در مقام مقایسه با کمال دیگر قوا کامل     ) ٣
ـ     » الیخفي«خصوص توضیحي نیاورده و با ذکر عبارت         ي کـرده   مطلب را بسیار روشن تلقّ

 . است
 و ،ال و میـزان ادراک بـستگي دارد  ت به دو عامل میـزان کمـ  که میزان لذّ ه به این با توجّ 

 بـه سـراغ   ،سینا میزان کمال نفس ناطقه را نسبت به کمال دیگر قـوا معلـوم سـاخت         ابن

_____________________________________________________________ 
به صورت ضـمنی اتّحـاد      » متّحده«کارگیری تعبیر    سازي این اصل در خصوص نفس ناطقه، با به          سینا در پیاده    ابن. ١

پذیرد که با دیدگاه او در نفي اتّحاد عاقل و معقول سازگاري ندارد و نیازمند بحث مـستقل                  عاقل و معقول را می    
متحدة ... اهدة لما هو الحسن المطلق و الخیر المطلق و الجمال الحق المطلق و       مش«: عبارت او چنین است   . است

 ). ٤٢٦، االلهیات، الشفاءسینا،  ابن: ـ نک(» ...به 
گردد کـه     سینا در باب علم باز مي       هاي عیني به دیدگاه ابن      هاي حاصل نزد نفس و ماهیّت       عینیّت ماهیّت صورت  . ٢

 . گیري کرد  پيالشفاء اوّل الهیّات ۀ از مقالتوان در فصل پنجم تفصیل آن را مي
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تـر از     کند که ادراک کمال نفس ناطقه توسط آن، شـدید           رود و بیان مي     میزان ادراک مي  
 : آن است کهتْعلّ. باشد ادراک کمال دیگر قوا توسط آنها مي

کات دیگر قوا است، زیـرا نفـس ناطقـه           بیشتر از مدرَ   قهطت نفس نا  تعداد مدرَکا ) الف
ي، عقول، نفـوس فلکـي و      ها جهت ادراک امور کلّ     د ساختن آن  ي و مجرّ  عالوه بر امور مادّ   

دات که قواي دیگر از ادراک مجرّ ، درحاليکند خداوند را نیز به قدر توان بشري ادراک مي
 . عاجزند
 . دهد شتر مورد بررسي قرار مي مدرَک خود را بینفس ناطقه) ب
د  مجـرّ  خود را بیشتر از دیگر قوا از امور خارج از ذات مـدرَک  نفس ناطقه، مدرَک  ) ج
 . شود د مي ادراک عقلي، مدرَک از هرگونه امر عرضي مجرّۀدر مرحل. سازد مي

 ،یابـد    مـدرَک ورود مـي      در بـاطنِ    د دارد،  مجـرّ  نفس ناطقه به دلیل آن که مدرَکِ      ) د
 .  کند ها صرفاً به سطح مدرَک بسنده مي ي که ادراک آنف قواي حسّبرخال

تي دارد که به هیچ وجه     گردد که نفس ناطقه لذّ       معلوم مي  ،چه گفته شد  با توجّه به آن   
: نکــ   سازي اصل دوم بر نفـس ناطقـه،            پیاده ۀدربار (ت دیگر قوا نیست   قابل مقایسه با لذّ   

؛ ٣/٣٤٥،  التنبیهـات  و اإلشارات  ؛ همو، ٦٨٧،  النجاة همو،   ؛٤٢٦  ، اإللهیّات، الشفاءسینا،    ابن
 . )٨٢، نفس ۀرسالهمو، 

ن امـر   اصول سوم تا پنجم در ای         : اصول سوم تا پنجم در خصوص نفس ناطقه        ـ٣ـ٣
 آن امـر     ه، یک قوّ   با ر است که در عین وجود امر مالئم       تصوّ مشترک بودند که چگونه قابل    

د کن  میاي را ذکر      گانه سینا عوامل سه    ابن. وجود نداشته نباشد   ادراک نشود و میلي به آن     
: گانـه عبـارت بودنـد از       این عوامل سـه   . ند و پنجم ذکر شد    ،که در سه اصل سوم، چهارم     

ه بـه ایـن     با توجّ .  خود  ادراکي به ضدّ   ۀ مربوط، وجود مانع، و گرفتار شدن قوّ       ۀنداشتن قوّ 
سـازي    کنار یکدیگر در مورد نفس ناطقه پیاده       را در    سینا، سه اصل یادشده     سه اصل، ابن  

ایـن عـالم،     جا آن است که چگونه ممکن است نفس ناطقه در          روح حاکم در این   . کند  مي
به نظر  . ت الزم را نبرد   کمال الیق خود را ادراک نکند، طلب نکند، به آن شوق نیابد و لذّ             

 عیـون  و   ،)٦٨٨ـ٦٨٧( النجاة،  )٤٢٦اإللهیّات،   (ءشفاال سینا در   اي ابن ه  رسد که عبارت    مي
ي و در بدن کند که در عالم مادّ او بیان مي  . بیشتر ناظر به وجود مانع است     ) ٥٩( ةالحکم

شـود و بـه        عاقلـه ادراک نمـي     ۀذت مربوط به قـوّ     لّ  رفتن در رذایل،  ه به فرو  توجّ خود و با  
ـ  .کنیم کنیم و شوقي نسبت به آن پیدا نمي همین دلیل آن را طلب نمي  هـاي   بـارت ا عامّ
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ت ت مربوط بـه عـدم ادراک لـذّ         هر سه وضعیّ   )١٠٦ (عالیي ۀنامدانش الهیّاتسینا در     ابن
 .شود  را شامل مي  عاقلهۀقوّ

ت عقالنـي را درک کـرد؟ از نظـر          توان در عالم دنیا لذّ      ن است که چگونه مي    سؤال ای 
ـ                    ابن رداریم و آن   سینا اگر زنجیر شهوت و غضب و امور مربوط به آنها را از گـردن خـود ب
ـ . ت به دست آوریمل اندک و ضعیفي از آن لذّ       شاید بتوانیم تخیّ   ،ت را بررسي کنیم   لذّ ا امّ

 مقایسه با    ناشي از استنشاق بوي غذا در      ت همچون لذّ  ، در مقام تمثیل   ،میزان این ادراک  
 . ت خوردن غذاستلذّ

ـ         دان  دهد که هر شخصي مي      سینا توضیح مي    ابن  راي نفـس  د که امور عقلـي در دنیـا ب
.  جهـان دیگـر     در هاي عقالني   ت تا چه رسد به لذّ     ،ي و خیالي است   تر از امور حسّ     کریمانه

اگر به  . نهد  هایي ملموس را در اختیار ما مي        سینا مثال   براي روشن شدن این حقیقت، ابن     
  ه شود، ، عرض  شیریني  ، مثل تي حسي  لذّ   مشکلي است  النفس که در حال حلّ      انسان کریم 

هـاي    تي نیـز از لـذّ     هـاي عـامّ     انـسان . گزیند  هاي آن برمي    ا در عین سختي    مشکل ر  حلّ
 یا جلوگیري از رسـیدن      ، و حرف مردم   ،حسي در مواردي که منجر به آبروریزي، خجالت       

، النجاة؛ همو،   ٤٢٧، الهیّات،   الشفاء  سینا،  ابن: نکـ   (کنند  هاي باالتر شود دوري مي      تبه لذّ 
 ).١٠٣،  عالیيۀمدانشنا الهیّات، همو، ٦٨٩ـ٦٨٨
 

  نظري نفسۀاز مرگ با توجّه به جنب   وضعیّت نفوس پسـ٤
تـوان بـه ایـن        از مرگ بیان داشته است مي      ت نفوس پس  سینا در مورد وضعیّ     چه ابن از آن 

ند ل کـساني هـست    دسته اوّ . دهد  ي قرار مي   کلّ ۀها را در دو دست      نتیجه رسید که او انسان    
دهند کـه بـه کمـال          دوم را نفوسی تشکیل مي     ۀ و دست  ،ندا  که به کمال نفس ناطقه آگاه     

 شـوقي جهـت حـصول     دومۀگفته، دست  ه به نکات پیش   با توجّ . اند  نفس ناطقه علم نیافته   
و گاه » نفوس ساده«سینا از دسته دوم با عنوان    ابن. کمال نفس ناطقه نیز نخواهند داشت     

 و  ٦٩١،  النجـاة ؛ همو،   ٤٣١ و   ٤٢٨ات،  ، اإللهیّ الشفاءسینا،    ابن (کند  یاد مي » بُله«با عنوان   
 ۀدهـد کـه در دسـت         عمده نـشان مـي     ۀسینا در خصوص این دو دست       مطالب ابن  ١.)٦٩٥

 : هاي زیر هستیم بندي نخست شاهد تقسیم

_____________________________________________________________ 
 . یاد کرده است» انفس جاهله«از این عدّه با عنوان ) ١١٤ (المبدأ و المعادسینا در  ابن .١ 
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گروهي که در عین آگاهي بـه کمـال نفـس ناطقـه، آن را بـراي خـود حاصـل                     ) الف
 . اند نکرده
    آن کمال را براي خـود حاصـل          ناطقه،گروهي که در عین آگاهي به کمال نفس         ) ب

 . اند کرده
راي فـضایل و یـا رذایـل باشـند و، از             عمل دا  ۀتوانند در عرص      هر یک از این دو گروه مي      

توان    عملي نفس که مربوط به ملکات فاضله و رذیله است مي           ۀکردن جنب رو، با اعتبار    این
 . دهد ل را در چهار گروه قرار مي اوّۀ دستسینا گفت که ابن

 عملي نفـس از حیـث اکتـساب فـضایل یـا رذایـل اخالقـي،                 ۀلحاظ جنب  همچنین با 
 : کند بندي مي  دوم را در دو گروه تقسیمۀسینا دست ابن

بخشي بـه   قگروهي که به دلیل عدم آگاهي به کمال نفس ناطقه نسبت به تحقّ        ) الف
 .اند اند و صفات رذیله را نیز کسب نکرده آن شوقي پیدا نکرده

بخشي این   ق گروهي که به دلیل عدم آگاهي به کمال نفس ناطقه، نسبت به تحقّ             )ب
 .  را نیز دارا هستند اي اند و صفات رذیله کمال شوقي پیدا نکرده

تر  از مرگ را در شش گروه جزیي سینا نفوس پس دهد که ابن نشان مياین توضیحات 
از  ت هر یک از نفـوس پـس       یّاین قسمت از بحث را به بیان وضع       . بندي کرده است    تقسیم

 .دهیم  نظري نفس ناطقه اختصاص ميۀه به جنبمرگ با توجّ
کمال را بـراي خـود      اند ولي این       گروهي که به کمال نفس ناطقه آگاهي یافته        ـ١ـ٤

انـد ولـي بـه        ق کمال خود شایق بـوده      کساني هستند که بالطبع به تحقّ      اند  حاصل نکرده 
سـینا،    از نظـر ابـن    . ق سازند  این کمال را در خود متحقّ      اند  دلیل اشتغال به بدن نتوانسته    

ن کساني هستند که به دلیل بیماري میل به خوردن غـذا بـراي              این گروه در دنیا همچو    
آور اسـت       اند؛ یا میل به شیریني کـه لـذت          اند را فراموش کرده     داده  چه از دست    جبران آن 

ت سالمت نسبت به آنهـا کراهـت        ندارند، یا میل به خوردن اموري دارند که نفس در حال          
  کـه مـانع کمـال بـوده اسـت       اشتغال به بدن    ق مرگ و جدایي نفس از بدن،      با تحقّ . دارد

شود و نفس این گروه به دلیل آگاهي از کمال الیق نفس خود و عـدم تحقـق                    مرتفع مي 
و سـرماي شـدید      آتـش    سه بـا رنـج    شود؛ رنجي که قابل مقایـ       آن، گرفتار رنج بزرگ مي    

م بودن،  دوَهاي چون اَ    ت نفس ناطقه ویژگي   گونه که گفته شد رنج و لذّ        یرا همان  ز .نیست
سینا مثال مناسب براي این گـروه         ابن. را داراست ...  بودن و    اوصل بودن، اکثر بودن، اشدّ    

داند که به دلیل تخدیر، درد ناشي از قطع عضو یا گذاشتن آتش بر عـضوي                  را انساني مي  
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ولـي هنگـامي کـه آثـار تخـدیر از بـین رود، آن درد جانکـاه را                  کند    از بدن را درک نمي    
؛ همـو؛   ٦٩٠ــ ٦٨٩،  النجـاة ؛ همو،   ٤٢٧، اإللهیّات،   الشفاء  سینا،  ابن: نکـ   (کند  احساس مي 

  .)١٢٤ـ١١٣ ،المعاد و المبدأ
انـد و ایـن کمـال را بـراي خـود        گروهي که به کمال نفس ناطقه آگاهي یافته      ـ٢ـ٤

اگر بدن این افراد در     . رسند   به سعادت کامل مي     رقت نفس از بدن،   اند، با مفا    حاصل کرده 
که شایسته و بایـسته اسـت بـه          شد که نفس به دلیل اشتغال به آن، چنان         دنیا سبب مي  

   بعـد از مفارقـت نفـس از بـدن،     ه نداشته باشد،   عقلي خود که ذات نفس است توجّ       ۀجنب
 درک ، کمـا هـو حقّـه   ،مـال خـود را   ک  که مانع است به کناري رفته و چنین افرادي         بدن
 افـرادي   ت چنـین  کند که وضعیّ    سینا بیان مي    ابن. رسند  ت بسیار باال مي   کنند و به لذّ     مي

اي بـه او خورانـده شـود و وقتـي           تخدیر، غذاي خوشمزه  همچون کسي است که در حال       
ت  با ایـن تفـاوت کـه لـذّ         ،تخدیر زائل شود ناگاه لذت غذاي خوش طعم را احساس کند          

ت حیـواني نیـست بلکـه لـذتي شـبیه حـال       ت خوردن و لذّس ناطقه قابل قیاس با لذّ   نف
  .)٦٩٠، النجاة؛ همو، ٤٢٨، اإللهیّات، الشفاءسینا،   ابن: نکـ (ج عقول است ابتها
 شوقي نیز ، به تبع آن،اند و  گروهي که به کمال نفس ناطقه آگاهي پیدا نکرده         ـ٣ـ٤

 همان نفـوس سـاده، وارد وسـعتي از رحمـت            ، یعنی اند   آن نداشته  ق بخشیدن به  به تحقّ 
، الـشفاء سـینا،     ابـن  (»صارت الي سعةٍ من رحمة هللا و نوع من الراحـة          «: شوند  خداوند مي 
» ورود به وسعتي از رحمت خداوند     « عبارت   ١.)٦٩٥،  النجاةهمو،  : نکـ  ؛ نیز   ٤٣١اإللهیّات،  

بالفعـل   عقـل  ۀکـه بـه مرتبـ     سـینا کـساني         ابـن  ۀدر فلـسف  . معناسـت جا بسیار پر    در این 
 آن است که ایـن      تْعلّ. از مرگ چندان برایشان روشن نیست      اند امکان وجود پس     نرسیده

ه در تعامل نفس    که این دو قوّ    ه به این  اند و با توجّ     ل باقي مانده   و تخیّ   حسّ ۀه در مرتب  عدّ
ي چنـین    امکـان اسـتمرار وجـود      از مرگْ بدني وجود نـدارد،       ند و پس  یاب  با بدن معنا مي   

ورود بـه   «در چنـین موضـعي، عبـارت        . اي از ابهام اسـت      افرادي از لحاظ فلسفي در هاله     
 این حقیقت اسـت   برعبارتي از روي تواضع علمي است و دالّ     » وسعتي از رحمت خداوند   

ه صراحتاً اظهارنظر کـنم، بـه دلیـل شـمول       توانم در خصوص این عدّ      چند من نمي  که هر 
، کنـد   کند در رحمت خود وارد مـي        گونه که اقتضا مي    ه را آن   خداوند این عدّ   الهي،  رحمت
 . ت آن از دید ما پنهان است کیفیّهرچند

_____________________________________________________________ 
 .»فإنّ رحمة هللا واسعة والخالص فوق الهالک«: ، چنین است)١١٤ (المبدأ و المعادسینا در کتاب  تعبیر ابن .١  
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ـ       خود بـسنده نمـي     ۀسینا به ذکر نظریّ     ا ابن امّ عنـوان    فـارابي را نیـز بـه       ۀکنـد و نظریّ
ان عنو  افالک به  ۀ فارابي در دوراني که نظریّ     ۀ شاید نظریّ  ١.کند  ل ذکر مي  تأمّ اي قابل   هنظریّ
 ولي با دانش نجومي امروزین مـا،        ،دآم  می جالب به نظر     خاذ شده بود،  اي صحیح اتّ    هنظریّ

کنـد کـه منعـي        او بیـان مـي    . اي فلسفي   به طنزي فلسفي بیشتر شبیه است تا به نظریه        
ق یابند و از جسم فلکي به عنوان بـدن          نیست از این که نفوس ساده به اجسام فلکي تعلّ         

، اإللهیّـات،   الـشفاء سـینا،     ابـن :  نکـ   (دبرداري کنن    خیالي بهره  ي و خود براي ادراکات حسّ   
ـ   امـروزه  .)٦٩٧ــ ٦٩٦،  النجـاة ؛ همو،   ١١٥ـ١١٤،  المعاد و المبدأ؛ همو،   ٤٣٢ـ٤٣١  ۀ نظریّ

 تـو در تـو و ملتـصق بـه هـم بـود،               افالک که قائل به وجود نُه جسم فلکي شفاف کُرويِ         
  آشـکارا  )نـد ا  تـرمیم   کاف فرضـي قابـل     شـ  از خورند و نـه پـس       امي که نه شکاف مي    اجس(

صال نفوس ساده به این اجسام فلکي خود بـه          اي نادرست است و سخن گفتن از اتّ         هنظریّ
 . خود منتفي است

سینا دیدگاه خود را در خصوص نفوس ساده قبـل از ذکـر دیـدگاه فـارابي                   که ابن  این
 تواضـعي علمـي اسـت     خود را که همراه با   ۀ نظریّ یوکه     بر این  آورده است شاهدي است   

ـ    بـه   فارابي را هم   ۀ و در عین حال نظریّ     دانسته  می فارابي   ۀارجح از نظریّ   اي   هعنـوان نظریّ
 . ل ذکر کرده استتأمّ قابل

جـا کـه     آن. شـود   اي دیگر نیـز رهنـون مـي         سینا، ما را به نکته      هاي ابن   ل در گفته  تأمّ
انـد ولـي آن را        س ناطقه آگـاه   یعنی گروهي که به کمال نف      (مند سینا از گروه شقاوت     ابن

 تمایز دیگري را    گوید،   نظري نفس سخن مي    ۀ از حیث جنب   )اند  براي خود محقّق نساخته   
در کند که برخي از افراد این گـروه           او بیان مي  . نهد  میان افراد این گروه در اختیار ما مي       

ـ ،ندمقـصّر بخشي به کمال نفـس ناطقـه      مقام تالش جهت تحقّق     از آن،ا برخـي فراتـر    امّ
ـ        . معاندند از نظـر   . نـد ورز  مـی ات نادرسـت تعـصب      گروه دوم کساني هستند که بـه نظریّ

سینا،  ابن: ـنکـ   ( دیگر بسیار بیشتر استۀه نسبت به شقاوت عدّسینا، شقاوت این عدّ ابن
  .)١١٣، المعاد و المبدأ  ؛ همو،٦٩١، النجاة؛ همو، ٤٢٩  ، اإللهیّات،الشفاء
 

  عملي نفسۀه به جنب مرگ با توجّاز وضعیت نفوس پس. ٥
از مـرگ تقـسیم       ت نفـوس پـس    سـینا از وضـعیّ      بندي ابن   گونه که گفته شد تقسیم      همان
 توجّـه  سه گروه دیگر با. ایم  که ما تاکنون به سه گروه اشاره کرده        گانه است، درحالي    شش

_____________________________________________________________ 
بعـض اهـل العلـم ممـن        «،  )٦٩٦،  النجـاة ، همـو،    ٤٣١   اإللهیّات، ،الشفاء( با تعبیر بعض العلماء      سینا از فارابي    ابن .١

 .یاد کرده است) ١١٤، المعاد و المبدأهمو، (» الیجازف في ما یقول



 

 تصویر زندگی پس از مرگ در فلسفه ابن سینا  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

٢٥

ده شده رذایل اخالقـي را نیـز کـسب کـر        نفس و این که آیا سه گروه ذکر        عملي ۀبه جنب 
 . گیرد باشند شکل مي

گویـد یکـسان    سینا در خصوص سه دسته از حیث کـسب رذایـل مـي     اي که ابن    نکته
ت رسانده باشد به این معناسـت کـه از          اگر انساني ملکات رذیله را در خود به فعلیّ        . است
) قوه شهوي و قوه غـضبي (ط در مورد قواي حیواني حد توسّ . ه است دارج ش  توسط خ  حدّ
 ناطقـه هیئـت     ۀو قـوّ  ) اذعـان ( پذیرش     حالتي است که قواي حیواني هیئت       ناطقه ۀو قوّ 

 خروج از حدّ. ط عقل استاستعالیي داشته باشد و این به معناي تدبیر قواي حیواني توسّ
ط هنگامي است که قواي حیواني واجد هیئت استعالیي و قوه ناطقـه واجـد هیئـت                 توسّ

در ایـن   . )٦٩٤ــ ٦٩٣،  النجـاة   ؛ همـو،  ٤٣٠لهیّات،  ، اإل الشفاءسینا،    ابن: نکـ   (اذعاني گردد 
دارا شدن هیئـت اسـتعالیي در       . صورت است که نفس گرفتار ملکات رذیله گردیده است        

شود که شوق به بدن افزایش یافته و از کمال نفس ناطقه غفلـت                قواي حیواني سبب مي   
یابد که   ق مي  تحقّ شود و با این جدایي، دو امر        در زمان مرگ، نفس از بدن جدا مي       . گردد

کـه بـا    نخـست آن . شـود   یار بـزرگ در نفـس مـي       در کنار یکدیگر منجر به ایجاد رنج بس       
در مـورد کـساني کـه    (شـود    غفلت از کمال نفس ناطقه برطرف مي     جدایي نفس از بدن،   

چه محبوبش بـوده   ، و از سوي دیگر، نفس از آن       )اند  آگاهي به کمال نفس ناطقه پیدا کرده      
:  ـنکـ (انـد      رنج فـراوان در نفـس      ۀکنندشود و این هر دو ایجاد       جدا مي ) دنیعني ب (است  
 .)٦٩٥ـ٦٩٤، النجاة  ؛ همو،٤٣١ـ٤٣٠، اإللهیّات، الشفاءسینا،  ابن

 نظـري نفـس و شـقاوت ناشـي از وجـود             ۀسینا در خصوص شقاوت ناشي از جنب        ابن
داند  را دائمي مي نظري نفس ۀاو شقاوت ناشي از جنب. ملکات رذیله تمایزي را قائل است    

ـ . کند  ي مي که شقاوت ناشي از ملکات رذیله را امري گذرا تلقّ          درحالي  بـه   ت ایـن امـر    علّ
 اخالقـي از تکـرار فعـل    ۀملکـ . گـردد   اخالقي باز ميۀسینا در مورد حال و ملک       ابن ۀنظریّ

 کـاري    اخالقي به سهولت و بدون فکر      ۀاي که شخص واجد یک ملک       گونه ، به آید  پدید مي 
 حالـت دروغگـویي را یافتـه اسـت کـه            گوید  کسي که یک بار دروغ مي     . دهد نجام مي را ا 

. راً دروغ گفتـه باشـد     شـود کـه مکـرّ          درغگـویي مـي    ۀشخصي واجد ملک  . امري گذراست 
 اخالقي منوط به تکرار فعل است و تکرار فعل منوط به وجـود بـدن                ۀاستمرار وجود ملک  

شود، ملکات رذیله به دلیل   به بدن قطع ميجا که پس از مرگ، ارتباط نفس     از آن . است  
 عذاب گردند و با زوال آنها، ت زائل ميشوند و در نهای کم به حال تبدیل مي عدم تکرار کم
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، النجـاة ؛ همـو،  ٤٣١، اإللهیّـات،  الـشفاء سینا،  ابن: نکـ  (رسد ناشي از آنها نیز به پایان مي  
 ١.)١١٣، المعاد و المبدأ؛ همو، ٦٩٥

 در مقام عقل نظری کامل و در مقـام  دهد که اگر کسی مثالً  نشان می  آنچه گفته شد  
کند و با پاک شدن رذایل   می ای از پاالیش را طیّ     ، دوره عملی گرفتار رذایل اخالقی باشد    

 .شود به سعادت نایل می) گفته یحات پیش توضۀبرپای(
 
 نتیجه

از   تصویر زندگي پـس    ۀارائسینا در     دهد که ابن    چه در این مقاله آمد به خوبي نشان مي        آن
 تـالش دارد تـا تـصویر برآمـده از           ، در عین حال   ،ومتأثر است    شناسي خود   گ از نفس  مر
.  سـازگار کنـد    از مـرگ بـا متـون دینـي         شناسي خود را در خـصوص زنـدگي پـس           سنف

 ناشـي از    مقایسه با دردهاي دنیوي، استمرار عذابِ      هاي فراوانِ غیرقابل    گفتن از رنج    سخن
 این  ۀتوان از جمل    هاي عملي نفس را مي       ناشي از جنبه   بودن عذابِ   و متناهي  ،عقل نظري 

 گـرا اسـت     ایمـان  ــ    فیلسوفي عقل  سینا  ، ابن گونه که گفته شده است     همان. موارد برشمرد 
 عقل و   ۀساختن دو عرص   توان تالش براي نزدیک     آراي او مي   و در    )خلیلی و اکبری  : نکـ  (

از مـرگ ارائـه       که او از زندگي پـس      در هر حال تصویري   . دین را به یکدیگر مشاهده کرد     
بندي نفـوس از حیـث برخـورداري از سـعادت یـا گرفتـاري در شـقاوت          دهد و دسته    مي

 هـا   است که پرداختن به آن    دچار نقاط ضعفي    ت از   هاي قوّ   اخروي، در عین داشتن جنبه    
  .دنبایست مورد بررسي قرار گیر گنجد و جداگانه مي در این مقال نمي

 
 فهرست منابع

 .ق.هـ١٤٠٤ قم،  هللا مرعشي،، مکتبة آیةاتلهیّاإل، الشفاء حسین بن عبدهللا،سینا،  ابن. ١
الدین   ، مع الشرح لنصیرالدین الطوسی و شرح الشرح لقطب        التنبیهات و اإلشاراتهمو،  . ٢

 .١٣٧٥الرازی، نشر البالغة، قم، 
 .١٣٦٣، تهران،  مطالعات اسالميۀ مؤسس،المعاد و المبدأهمو، . ٣
 .١٣٧٩انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ، النجاة من الغرق في بحر الضالالت،  همو.٤

_____________________________________________________________ 
ان المؤمن «: هایي از دین به صورت نقل به مضمون اشاره کرده است  به عبارتالمعاد و المبدأسینا در کتاب  ابن .١  

 .»لفاسق الیخلد في العذابا



 

 تصویر زندگی پس از مرگ در فلسفه ابن سینا  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

٢٧

  .١٣٨٣سینا، همدان،   دانشگاه بوعلي، عالیيۀنامالهیات دانشهمو، . ٤
 . ١٣٨٣سینا، همدان،   دانشگاه بوعلي، نفسۀرسال همو، .٥
 .م١٩٨٠ دارالقلم، بیروت، ،ةعیون الحکم، همو. ٦
 تهران،  ،)شرح الهدایة االثیریه   هامش( سینا رسائل أخري البن   :، في رسالة المعاد  همو،   .٧

 .ق.هـ١٣١٣
حامد نـاجي  : ، مقدمه و تحقیقشرح کتاب النجاةاسفرایني، فخرالدین محمد بن علي،    . ٨

 .١٣٨٣اصفهاني، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، تهران، 
 ۀ، شمار حکمت سینوی ،  »گرا  ایمان ـ فیلسوف عقل سینا   ابن«،  رضا اکبری  ،خلیلی، اکرم . ٩

 .٩٣ـ٨١، صص )١٣٨٧بهار و تابستان  (٣٩
 .٢ ← طوسي، خواجه نصیرالدین. ١٠
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